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Ш ведський інститут 

оголошує конкурс за 

програмою для країн східного 

партнерства у Балтійському регіоні.  

 

Україна є членом країн східного 

партнерства.  

 

Мета програми 

Метою програми є сприяння 

економічному, екологічному та 

соціально стійкому росту у 

Балтійському регіоні.  

Проекти мають бути реалізовані 

згідно з регіональною політикою: the 

EU Strategy for the Baltic Sea Region          

і/або the EU Eastern Partnership. 

 

 

 

Критерії для участі: 

 основний заявник повинен 

знаходитись в Швеції; 

 фінансування є доступним для 

учасників з країн східного 

партнерства; 

 заявка повинна включати як 

мінімум двох учасників з двох 

різних країн, які мають право на 

отримання підтримки, одна з яких - 

Швеція (в якості основного 

заявника); 

 проект діє не більше 2 років і не 

менше шести місяців. 

Дата початку проекту повинна бути 

в діапазоні: 1 серпня 2018 року -      

1 січня 2019 року 

Кінцевий термін подання: 17 квітня 

2018 р. 

Детальніше за посиланням. 

Програма Шведського інституту для країн східного 

партнерства в регіоні Балтійського моря 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
https://si.se/en/apply/funding-grants/third-country-participation-baltic-sea-region/
https://si.se/en/apply/funding-grants/third-country-participation-baltic-sea-region/


Є вропейська Комісія оголошує 

прийом заявок на участь у 

Європейському конкурсі соціальних 

інновацій.  

Переможці отримають винагороду 

обсягом 50 000 євро.  

Конкурс спрямований на розробку 

рішення проблем, які стосуються 

суспільства з метою поліпшення 

якості життя та фінансової безпеки 

молоді, а також інновацій, які 

допоможуть молодому поколінню 

орієнтуватися в сучасній економіці. 

 

Конкурс відкритий для фізичних осіб, 
груп і організацій по всьому 
Європейському союзу і в країнах, що 
беруть участь в програмі Horizon 
2020. 

Пропозиція доступна для України. 

Ініціативи, запропоновані молоддю, 

будуть особливо заохочуватися. 

Кінцевий термін подання: 27 квітня 

2018 р. 

Детальніше за посиланням.  

 

 

Європейський конкурс соціальних інновацій 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en


У ряд Японії оголошує конкурс 

грантової допомоги за 

проектами програми «Кусаноне». 

За програмою Кусаноне фінансування 

надається неурядовим організаціям, 

лікарням, початковим школам, 

науково-дослідницьким інститутам та 

іншим неприбутковим організаціям 

задля здійснення проектів розвитку 

цих організацій. 

Сфера проектів 

Всі проекти розвитку малого 

масштабу мають право на 

фінансування за програмою Кусаноне.  

Однак особлива увага буде 

приділятися у таких сферах:  

 медична допомога; 

 освіта; 

 спорт; 

 надання допомоги прошарку 

населення, що потерпає від 

бідності; 

 суспільний добробут; 

 навколишнє середовище. 

Особлива увага приділяється 

проектам по залученню жінок до 

суспільно-корисної діяльності.  

У кожній окремій країні пріоритетні 

сфери можуть визначатись 

Посольством Японії відповідно до 

потреб розвитку цієї країни. 

 

Кінцевий термін подання: відсутній 

(постійно діюча програма) 

Детальніше за посиланням. 

Грантова допомога за проектами програми 

«Кусаноне», Японія 

http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf


М іжнародний вишеградський 

фонд оголошує конкурси за 

наступними пріоритетними 

напрямами діяльності: 

 культура; 

 дослідження; 

 освіта; 

 програми обміну; 

 транскордонна співпраця; 

 туризм. 

Міжнародний Вишеградський фонд є 

міжнародною організацією, 

заснованою урядами країн 

Вишеградської четвірки (Чехія, 

Болгарія, Польща, Словаччина) з 

метою сприяння розвитку співпраці 

між країнами-членами та їх сусідами.  

 

Перевага надається громадським 

організаціям, муніціпальним службам, 

місцевим органам влади, приватним 

компаніям, школам, університетам, 

окремо студентам та митцям. 

 
Кінцевий термін подання: відсутній 

(постійно діюча програма) 

 

Детальніше за посиланням. 

Конкурси міжнародного Вишеградського 
фонду 

https://www.visegradfund.org
https://www.visegradfund.org


Ш вейцарське бюро 

співробітництва в Україні 

представляє Швейцарську агенцію 

розвитку та співробітництва (SDC) та 

оголошує конкурс малих проектів, які 

в першу чергу орієнтовані на 

громадські організації. 

Заявники повинні бути 

зареєстрованими як українські 

неурядові організації з відповідною 

організаційною структурою та 

належним фінансовим досвідом. У 

виняткових випадках комерційні, 

урядові або міжнародні організації 

можуть також розглядатися.  

Основні області підтримки малих 

проектів: 

 здоров’я; 

 місцеве самоврядування та 

децентралізація; 

 розвиток торгівлі, розвиток малих 

та середніх підприємств; 

 стала енергетика, вода, навколишнє 

середовище, містобудування; 

 соціальні послуги; 

 реагування на наслідки конфліктів; 

 дотримання законності, 

справедливості; 

 культурні заходи. 

Кінцевий термін подання: відсутній 

(постійно діюча програма) 

Детальніше за посиланням. 

Підтримка малих проектів від 
Швейцарського бюро співробітництва 

http://abc.in.ua/granti-pidtrimka-malikh-proektiv-vid-sh/
http://abc.in.ua/granti-pidtrimka-malikh-proektiv-vid-sh/
http://abc.in.ua/granti-pidtrimka-malikh-proektiv-vid-sh/


У ряд Латвії пропонує 

українським студентам та 

науковцям, які зараз здобувають 

освіту або проводять дослідження, 

взяти участь у літній школі. Це 

можливо завдяки державній 

стипендійній програмі, яка діє у 

межах угоди між Урядом України та 

Латвії. 

Кінцевий термін подання: 4 травня 

2018 р. 
 

Докладніше про програму, а також 

умови участі у 

інформаційному бюлетні. 
 

Тематики літніх шкіл: 

 Experience and Feel Latvia 

 Latvian Biocapacity 

 Robotics. Real-Life Applications of Intelligent 

Design 

 City as sustainable tourism destination 

 Summer School of Latvian language and culture 

2018 

 International Summer School on Ephemeral 

Architecture and Urban Design "FestivaL’and" 

 Media literacy and democracy: Baltic prespective 

 The Latvian Language in a Multicultural 

Environment 

Детальніше про школи за посиланням. 

 

З питаннями щодо дії стипендіальних 

програм можна звертатися до 

представника Державного агентства з 

питань розвитку освіти Латвії: 

Aija Jakovica (пані Айя Яковіча),  

тел. +37167814331 або електронна 

пошта: scholarships@viaa.gov.lv  
 

Детальніше за посиланням. 

 

Уряд Латвії пропонує українським студентам та 

науковцям взяти участь у літній школі  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/19/inform-byul.pdf
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-latviyi-proponuye-ukrayinskim-studentam-vzyati-uchast-u-litnij-shkoli-abo-projti-navchannya-u-vishi-protyagom-semestru
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-latviyi-proponuye-ukrayinskim-studentam-vzyati-uchast-u-litnij-shkoli-abo-projti-navchannya-u-vishi-protyagom-semestru
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-latviyi-proponuye-ukrayinskim-studentam-vzyati-uchast-u-litnij-shkoli-abo-projti-navchannya-u-vishi-protyagom-semestru


П осольство США оголошує 

конкурс проектів Фонду 

сприяння демократії і запрошує взяти 

участь в ньому українські 

неприбуткові та неурядові організації. 

Фонд підтримує проекти, які 

сприяють демократичним 

перетворенням, і побудові 

громадського суспільства в Україні.  

Гранти надаються винятково 

українським організаціям, що мають 

статус недержавних та 

неприбуткових.  

До таких відносяться: громадські 

організації (асоціації), благодійні 

фонди й аналітичні центри.  

Максимальна сума фінансування 

одного проекту складає 50 000 доларів 

США. 

 

Американські та іноземні організації, 

а також громадяни інших країн не 

можуть претендувати на отримання 

фінансування за цією програмою. 

Грантові заявки необхідно подавати 

двома мовами: англійською та 

українською. 

Тривалість проектів не може 

перевищувати термін в один рік.  

Кінцевий термін подання: відсутній 

(постійно діюча програма) 

Детальніше за посиланням. 

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння 

демократії 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/


О рганізатори всесвітньої 

виставки «Експо-2020» 

оголосили програму «Expo Live», 

якою передбачено проведення 

конкурсів на надання грантів, що 

будуть виділятися для фінансування 

інноваційних рішень і винаходів, які 

поліпшують якість життя і мають 

суспільну цінність.  

Виставка присвячена пошуку шляхів 

взаємозв’язку, співпраці та 

формування нових партнерських 

відносин для розвитку інновацій та 

нових ідей для створення кращого 

майбутнього. 

Подати заявку на отримання гранту 

можуть підприємства будь-якої форми 

власності, наукові установи, урядові 

та неурядові організації тощо.  

Грантове фінансування: до 100 тис. 

доларів США 

Можливість подання відкривається 

у квітні 2018 р. 

Детальніше за посиланням. 

 

Гранти за програмою «Expo Live» 

https://www.expo2020dubai.com/ru/expo-live/expo-live/#contact-us
https://www.expo2020dubai.com/ru/expo-live/expo-live/#contact-us


У країнців, які бажають здобути 

рівень магістра або доктора 

філософії, запрошують взяти участь у 

безкоштовній освітній програмі 

Південної Кореї Global IT Thechnology 

Program (ІТТР), яка фінансується 

Урядом Кореї. 

Учасників навчать лідерству в ІТ-

технологіях, ознайомлять з новаціями 

та бізнес-стратегіями Південної Кореї. 

Програма реалізується провідним 

інститутом країни - Korea Advanced 

Institute of Technology (KAIST)           

м. Теджон.  

Навчання проводиться за такими 

напрямами: 

 доктор філософії інформаційних та 

телекомунікаційних технологій 

(інженерія, менеджмент); 

 магістр інформатики та 

телекомунікаційних технологій 

(інженерія); 

 магістр інформатики та 

телекомунікаційних технологій 

(менеджмент). 

 

Кінцевий термін подання: 17 квітня 

2018 р. 

 

Подача документів поштою: до 24 

квітня 2018 р. 

 

Термін навчання у магістратурі: до 

2-х років, аспірантурі - до 3-х років. 

 

Програма покриває: 

 навчання; 

 вартість авіаквитка (економ клас, 

макс. 1,5 млн KRW); 

 вартість проживання (1,5 млн KRW 

на місяць) 

 національну медичну страховку. 

 

* 1000 корейських Бон (KRW) = 

(приблизно) 0,9 дол. США (станом на 

2018 рік) 

 

Докладніше про програму та умови 

участі у інформаційному бюлетні. 
 

 

Безкоштовна освітня програма Південної Кореї Global IT 
Thechnology Program з вивчення ІТ-технологій для 

українців 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/03/23/%202.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinciv-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-bezkoshtovnij-osvitnij-programi-pivdennoyi-koreyi-de-vivchatimut-it-tehnologiyi


М ічиганський університет 

запрошує викладачів вищих 

навчальних закладів взяти участь у 

програмі професійного розвитку 

Weiser Professional Development 

Fellowships.  

В рамках програми кандидати 

зможуть реалізувати короткі візити 

тривалістю від 4 тижнів до 3 місяців 

для проведення наукових досліджень.  

 

Грант охоплює витрати проживання, 

медичне страхування, транспортні 

витрати, надає невеликі за обсягом 

добові виплати. 

Кінцевий термін подання:               

15 вересня 2018 р. 

Детальніше за посиланням. 

  

Стипендіальна програма професійного розвитку Weiser 
Professional Development Fellowships у Мічиганському 

університеті 

https://lsa.umich.edu
https://lsa.umich.edu


П рограма імені Фулбрайта, 

спонсорована урядом США, 

оголошує конкурс Foreign Language 

Teaching Assistant Program (FLTA) 

2019-2020 - cтажування з викладання 

української мови (як асистенти 

американських викладачів) в 

університетах/коледжах США 

тривалістю дев'ять місяців.  

У конкурсі можуть брати участь 

викладачі-початківці та молоді фахівці 

віком до 30 років, які спеціалізуються 

з лінгвістики, української літератури, 

перекладацьких студій, комунікацій, 

журналістики, американських студій, 

викладання англійської мови.  

Кандидати повинні мати диплом 

магістра (щонайменше бакалавра) на 

час призначення стипендії (липень 

2019 року). 

 

Програма розпочинається у серпні з 

обов'язкової тижневої ознайомчої сесії 

й триває 9 місяців. 

 

Учасники Програми отримують: 

 щомісячну стипендію; 

 медичне страхування; 

 квиток в обидва боки. 

 

Кінцевий термін подання:                 

1 червня 2018 р. 

Детальніше за посиланням. 

Програма Fulbright Foreign Language Teaching 
Assistant Program (FLTA) 2019-2020 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html


Ц ентр передових досліджень  

Софія (CAS Sofia) оголосив 

прийом заявок для участі в 

стипендіальній програмі імені Герди 

Хенкель для молодих дослідників 

(випускників ВНЗ та аспірантів) у 

сфері гуманітарних та соціальних 

наук. 

Надається п’ятимісячна стипендія у 

розмірі 750 євро, покриваються 

витрати на проживання, транспортні, 

візові та страхові витрати, 

передбачено щомісячні витрати на 

дослідження (100 євро/місяць) та 

оплата разової дослідницької поїздки 

за кордон (до 1500 євро). 

 

Робочою мовою є англійська. 

Кінцевий термін подання:               

31 травня 2018 р. 

Детальніше за посиланням. 

Стипендіальна програма CAS Sofia імені Герди 
Хенкель для молодих дослідників, Болгарія 

http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1860.html
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1860.html


 

Керівник відділу  
міжнародних проектів  

Шукаєв С.М. 
   02/04/2018  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                             

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 225 інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua  

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу  

Тел: 204-80-19, контактна особа – Кізуб Олена 

 E-mail: s.shukayev@kpi.ua 


